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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 2/2018
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Ny styrelse i Trumman
På årsstämman i april valdes en ny styrelse 
in, och just nu jobbar vi för fullt på att 
komma in i våra arbetsuppgifter. Ni hittar 
våra namn på anslagen i trapphusen och 

även på vår hemsida. Ni kontaktar oss lättast 
genom webbformuläret på hemsidan. Det är  

   många projekt, både stora som små, som ska  
       slut föras och påbörjas.

Relining
          Vi står i startgroparna. Jobbet 
kommer att påbörjas i hus 49. ISAB och vår projekt
ledare kommer att kalla till informationsmöte inom 
kort. Det är av yttersta vikt att de som kallas infinner 
sig, eller vid akuta förhinder meddelar de kontakt
personer som står på informationen. Reliningen 
kommer att vara ett stort projekt som sträcker sig över 
flera år, men för de enskilda boende ska avbrotten bli 
förhållande vis korta.

Utemiljö
Vi fortsätter på det projekt som påbör
jats, och jobbar på att succesivt komma i 
fas med allt som ska göras. Vi kommer att 
påbörja ett arbete med att göra om våra grill
platser, för att få lite större utrymmen, samt 
utöka antalet platser. Det kommer förhopp
ningsvis att medför att flera sällskap kommer 
att kunna grilla samtidigt. 
Tyvärr har våren varit otroligt torr, vilket gjort att vissa 
växter tagit skada. Detta är otroligt tråkigt, men på 
grund av det bevattningsförbud som råder så har det 
varit svårt att åtgärda. Somliga andra växter har tyvärr 
visat sig bli kvällsmat till diverse gnagare, vilket inte 
heller var avsikten.

Skyddsjakt
På grund av en okontrollerad popula
tion av gnagare på våra tomter pågår 
en skyddsjakt på skadedjur. Detta 
sker då växter och träd har blivit hårt 
ansatta, samt somliga djur visat sig 
bära på sjukdomar. Kvällstid kan ni 
ibland se skyddsjägare på våra gårdar. 
De bär västar i lysande färger och 

har både polisens och kommunens 
tillstånd att bedriva skyddsjakt. Sedan tidigare har vi 
råttfällor utsatta för att försöka få bukt med de råttor 
som ibland rapporterats på våra gårdar.

Måsar
Den årliga diskussionen om 
måsarnas förmåga till att störa vår natt
sömn har åter aktualiserats. Vi har 
på nytt kontrollerat med kommunen 
om det går att ansöka om skyddsjakt 
på mås, vilket vi precis som tidigare fått 
avslag på. Vi lever i en kuststad, och måsar 
räknas som ett naturligt inslag.

Matning av djur
Vi har sett att det förekommer matning av fåglar på 
våra gårdar och från balkonger. Detta är något som vi 
bestämt avråder ifrån! Då vi varje år får in flertalet kla
gomål på djur och måsar, ska vi undvika att lära dem 
att våra gårdar erbjuder gratis middag.

Plan 0
Projektet med våra lägenheter på bottenplan i 41:an 
håller på att avslutas, och de kommer snart ut till för
säljning. Så som i alla byggprojekt har det förekommit 
smärre förseningar och oväntade händelser, men på det 
stora hela har det fortlöpt smärtfritt. Den ekonomiska 
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Värme, ventilation och renoveringar
Styrelsen har arbetat på att följa upp inomhus
klimatet. Det har vid inventering av ventilatio
nen visat sig finnas stora brister i vissa enskilda 
lägenheters ventiler. Att på egen hand modifiera 
friskluftsventiler medför att ventilationen för en 
hel trapp kan sättas ur spel. Detta medför högre 
uppvärmningskostnader, då uppvärmd luft pum
pas rakt ut samt försämrat inomhusklimat. Varje 
lägenhetsinnehavare ansvarar själv för att tillse att 
det sitter rätt ventiler samt att de är hela och rena. 
Se bifogat papper för ytterligare information.
 Vid renoveringar har det förekommit att ventila
tioner sätts igen, modifieras eller att fläktar på eget 
bevåg installeras. Vid sådan modifiering kommer 
lägenhetsinnehavare att krävas på återställning 
på egen bekostnad, i enlighet med våra stadgar. 
Samtliga riktlinjer för renovering finns på vår hem
sida. Om ni känner er det minsta osäkra, kontakta 
vår vicevärd för handräckning, så kommer vi att 
hjälpa er med de frågetecken ni har.

kalkyl som presenterades på förra extrastämman ser 
ut att hålla, och vi ser fram emot att få lägga ut dem till 
försäljning inom kort.

Skrot och skräp
Att lämna skräp på vindar och i källare medför en 
brandfara. Gemensamma utrymmen ska hållas fria 
från kvarlämnat material. Varje år får vi i föreningen 
kollektivt betala tiotusentals kronor för bortforsling 
av skräp och skrot som lämnats i våra källare, på våra 
vindar och i våra miljöhus. Senast i maj var vi tvingad 
att begära handräckning för bortforsling av kvarläm
nat byggmaterial, emballage, gamla möbler och bråte. 
Detta är något som belastar oss samtliga boende och är 

fullkomligt oacceptabelt. Varje medlem ansvarar 
för att själv transportera bort sina överblivna 

pinaler.

Container
Föreningen har fyra gånger per år en con

tainer för överblivet brännbart, som vi ställer 
vid lekgången utanför garaget. Denna tjänst 

erbjuds samtliga medlemmar, för att vi inte ska behöva 
betala för extra städning. Schema finns tillgängligt på 
vår hemsida, och annonseras via anslag.

Fritidsaktiviteter
Vi startar pingiskvällar i fritids
lokalen! Ett pingisbord och fyra 
racketar har införskaffats, och 
där kommer hållas vänskapliga 
pingis matcher första tisdagen varje 
månad klockan 18–20 (3/7, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11 och 
4/12). Ta chansen att utmana dina grannar, föräldrar 
eller eventuellt närvarande styrelsemedlemmar!
 Vi kommer även att anordna en ny vinprovning i 
slutet av augusti. Joakim från About beer är en under
hållande och ytterst kunnig sommelier och ölmästare 
som under två timmar kommer att visa fem olika viner, 
lära ut om dess karaktär, viners historia, dofter och 
smaker. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig vilken 
sorts viner som kan kombineras med olika sorters mat.
 Ytterligare aktiviteter planeras till hösten och kom
mer att presenteras senare.

Sommaruppehåll
Styrelsen jobbar på att komma in i sina roller, men 
kommer under slutet av juli och början av augusti 
att ha semester. Vår jour kommer som vanligt att ha 
bemanning, men vissa ärenden kommer eventuellt att 
få lite längre handläggningstid. Fastighets 
jouren och vaktmästarnas nummer och 
kontaktuppgifter finner ni som vanligt  
på vår hemsida.

Trevlig sommar!
Styrelsen,
BRF Trumman

Brf Trumman
Köpenhamnsvägen 47
217 71 Malmö
Telefon: 040-26 07 86
E-post: vicevard@brftrumman.se
www.brftrumman.se
Felanmälan:
www.sydsverigeab.se
eller 040-630 62 50
(vardagar kl. 8–16)


